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Sammanfattning    
Diabetes typ 2 är till stor del en så kallad egenvårdssjukdom. Sjukdomen uppstår dels på 
grund av helt eller delvis utslagna betaceller i bukspottkörteln (pancreas), dels på grund 
av insulinresistens. Sammantaget bidrar dessa två biologiska faktorer till förhöjda 
blodsockervärden vilket resulterar i diabetes typ 2. Utvecklingen av denna sjukdom är 
relaterad till livsstilsfaktorer men även genetiska faktorer spelar en stor roll.  
Patientgruppen kan på grund av sin diabetes uppleva ett stort psykosocialt lidande och 
ett utanförskap. Syftet med denna studie är därför att försöka beskriva vuxna individers 
negativa psykosociala upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Denna 
kandidatuppsats är en litteraturstudie där åtta artiklar använts för att besvara vårt syfte. 
Utifrån dessa artiklar har ett tema, sex kategorier samt nio underkategorier skapats. I 
resultatet framgår temat lidande och resultatet visar på  att personer med diabetes typ 2 
kan erfara negativa psykosociala upplevelser. Upplevelserna kan ursprungligen komma 
från personen själv eller från omgivningen. Personer med diabetes typ 2 upplever 
många gånger att det finns en stigmatisering i samhället. Dessa upplevelser påverkar 
hela människan och bidrar i många fall till en känsla av ett förlorat sammanhang. För att 
sjuksköterskan ska kunna ge denna patientgrupp en god vård är det av stor vikt att 
beakta dessa upplevelser. I resultatdiskussionen diskuteras bland annat vikten av att 
stärka patienterna tillbaka till sitt sammanhang. Vi diskuterar också hur sjuksköterskan 
kan arbeta för att främja hälsa för denna patientgrupp trots sjukdom.  
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INLEDNING 
Genom våra  sjuksköterskestudier har vi utfört verksamhetsförlagd utbildning på olika 
vårdverksamheter så som till exempel primärvården, slutenvården och hemsjukvården. 
Oavsett verksamhet har vi stött på patienter med sjukdomen diabetes typ 2. Dessa 
personer  har generöst delat med sig av sina erfarenheter om hur det är att leva med 
diabetes typ 2. Deras berättelser har berört oss och väckt intresse att vilja undersöka hur 
sjukdomen påverkar patientgruppen psykosocialt. Då denna sjukdom blir allt vanligare i 
Sverige, kommer vi i vår sjuksköterskeprofession att möta många patienter med 
diabetes typ 2 oberoende sjuksköterskans arbetsplats. Genom kunskap och förståelse om 
det själsliga lidandet som sjukdomen medför, kan vi inom vården bidra till ett bättre 
bemötande och en bättre vård för denna patientgrupp. Vi har därför i denna studie valt 
att försöka beskriva vuxna individers negativa psykosociala upplevelser av att leva med 
diabetes typ 2. 
 

Bakgrund 
Ca 3-4 % av den svenska befolkningen har diagnosen diabetes typ 2. Dessutom beskrivs 
sjukdomen bli allt vanligare i Sverige. Sjukdomen påverkar inte bara den fysiska 
kroppen utan kan även medföra ett stort psykosocialt lidande. Då diabetes kräver att 
individen anpassar sin vardag efter sjukdomen kan det leda till olika slags påfrestningar 
för individen. Tidigare har diabetes typ 2 betraktats som en åldersrelaterad sjukdom 
men numera blir den allt vanligare även bland yngre. Orsaken till denna ökning anses 
till stor del bero på levnadsvanor så som brist på fysisk aktivitet och ohälsosamma 
matvanor (Diabetesförbundet 2013). Diabetes typ 2 står idag för 90 % av alla 
diabetesfall i världen, enligt World Health Organization (WHO 2015). 
 
Diabetes Mellitus är ingen enhetlig sjukdom. Den kännetecknas av en nedsatt 
insulinproduktion och/eller nedsatt insulinkänslighet i kroppens celler vilket medför ett 
högt blodsockervärde (glukosvärde). Personer som lever med diabetes typ 2 är ingen 
homogen grupp då patogenesen är oklar och skiljer sig från person till person 
(Diabeteshandboken 2015). 
 

Orsaker 
Alvarsson, Brismar, Viklund, Wolk, Örtqvist och Östenson (2013, ss. 55-58) visar i en 
studie att genetiska anlag spelar en stor roll i utvecklingen av diabetes typ 2. Studien 
visar att människor som har diabetes typ 2 i släkten löper större risk att insjukna i 
sjukdomen. Författarna beskriver vidare att individer har 8,5 gånger större risk att själva 
insjukna om båda föräldrarna har diabetes typ 2. Även livsstilsfaktorer spelar en stor 
roll i utvecklingen av diabetes typ 2. Med livsstilsfaktorer avses bland annat övervikt, 
bristande motionsvanor, tobakanvändning och ohälsosamma kostvanor så som mat med 
stort energiintag och snabba kolhydrater. Dessutom har personer med låg utbildning en 
ökad risk att insjukna i diabetes typ 2. Dessa individer har oftast en mindre möjlighet att 
påverka sin arbetssituation vilket ökar risken för stress. En vardag som präglas av 
kronisk stress innebär en ökad risk för utvecklandet av sjukdomen eftersom kronisk 
stress förhöjer kortisolnivån vilket bidrar till ökad risk för insulinresistens. 
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Fysiologi 
I bukspottkörteln finns de betaceller som producerar insulin och som i samband med 
måltid insöndras i kroppen. De kolhydrater vi får i oss via föda bryts ner till glukos som 
är den enklaste sockerarten. Hormonet insulin fungerar som en nyckel för att öppna 
kroppens celler så att glukos från blodet kan ta sig in och generera energi till 
kroppen. Gemensamt för personer med diabetes typ 2 är att de vanliga mekanismerna 
inte fungerar på ett normalt sätt. Det kan dels bero på att det i pancreas finns helt eller 
delvis utslagna betaceller, dels på grund av insulinresistens. Med insulinresistens menas 
att kroppens celler inte kan svara på insulin vilket resulterar i förhöjda glukosnivåer i 
blodet. Sammantaget bidrar dessa två biologiska faktorer till förhöjda blodsockervärden 
vilket resulterar i diabetes typ 2 (Alvarsson et al. 2013, ss. 23-25). 

Diagnos och symtom 
För att särskilja diabetes typ 1 och diabetes typ 2 finns inget särkilt prov utan den 
samlade kliniska bilden är avgörande vid diagnostiseringen. Det kan därför försvåra 
faställningen av vilken typ av diabetes det handlar om (Diabeteshandboken 2015). 
Koncentrationen av socker i blodet under fasta mäts för att ställa diagnosen diabetes typ 
2. Ett fastevärde på blodsockret ska normalt ligga mellan 4,2–6,0 mmol/l. Vid flera 
mätningar på ett fastevärde över 7,0 mmol/l kan en diagnos ställas. Även HbA1c kan 
användas som en kompletterande diagnostiseringsmetod. Med HbA1c avses 
medelglukosvärdet under en längre tid. (Alvarsson et al. 2013, s. 41).  
 

Personer med diabetes typ 2 har svårt att reglera sitt blodsocker, detta kan leda till lågt 
blodsocker (hypoglykemi). Symtom vid hypoglykemi är exempelvis svettningar, 
darrningar, hjärtklappningar och i värsta fall medvetslöshet. Motsatsen till hypoglykemi 
är högt blodsocker (hyperglykemi). Vid hyperglykemi kan symtom som till exempel 
snabb svag puls, sjunkande blodtryck och konfusion uppträdda (Diabeteshandboken 
2015). Vidare beskriver Alvarsson et al. (2013, ss. 31-34) att vanliga symtom vid 
diabetes är törst och polyuri det vill säga onormalt stora urinmängder, detta eftersom 
glukos är osmotiskt och drar med sig vatten från blodet till urinblåsan. Andra tidiga 
symtom kan vara trötthet och muntorrhet. 

Följdsjukdomar 
Förutom tidigare nämnda symptom, kan diabetes typ 2 medföra komplikationer i olika 
organ. Enligt Alvarsson et al. (2013, ss. 141-144) brukar komplikationer som regel 
uppkomma efter många sjukdomsår. Dessa förändringar tillkommer främst som följd av 
de höga blodsockervärdenas negativa inverkan på blodkärlen. Ungefär hälften av alla 
personer över 50 års ålder med diabetes typ 2 uppvisar förändringar i blodkärl till följd 
av förhöjda blodsockernivåer. Detta kan i sin tur öka risken för stroke, hjärtinfarkt och 
nedsatt cirkulation i benen. Perifier känselnedsättning kan även förekomma, så kallad 
sensorisk perifer polyneuropati. Andra vanligt förekommande komplikationer är skador 
på ögonens blodkärl som i sin tur kan medföra allvarliga synrubbningar. Dessutom kan 
komplikationer i njurarna uppträdda. Så kallad nefropati kan ses hos ca 30-40 % av de 
som haft diagnosen under en längre tid. Trots detta är de mycket ovanligt med 
njurskador som leder till allvarlig njursvikt. 
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Diabetes ur ett patientperspektiv 
Den psykosociala beteckningen innebär hur individen formar sin personlighet i 
samband med sin sociala omvärld. Faktorer som sjukdom, familj, vänner, arbetsplats, 
och människans inflytande i övriga samhället har stor inverkan på individens psykiska 
mående. Människan reagerar psykiskt på sin sociala situation. Om en individ är i social 
obalans påverkar det den psykiska hälsan och vise versa (Psykologiguiden 2016). 
 
Det finns utrymme att belysa, analysera och sammanställa fakta om hur personer med 
diabetes typ 2 upplever sin sjukdom och hur det kan påverkar individers 
livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) beskriver att livsvärlden förstås som 
världen så som den erfars. Samtidigt som livsvärlden utgör en värld som delas med 
andra är den subjektiv och unik för var och en. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 101-
102) beskriver även att hälsan är ett tillstånd då individen i sin livsvärld upplever 
välbefinnande, en känsla av att må bra samt att kunna genomföra sina stora och små 
projekt i livet. Hela den existensiella sårbarheten, livskraften och livslusten samt 
livsmodet påverkar människans hälsa. 

Flera studier tar upp hur personer med diabetes typ 2 hanterar och upplever sin vardag 
(Carolan, Holman & Ferraris  2014, ss. 1015-1017; Handley, Pullon & Gifford 2010, 
ss.15-16; Holmström & Rosenqvist 2005, ss. 149-151). I studien gjord av Holmström 
och Rosenqvist (2005, s. 151) framkommer det att vissa deltagare känner begränsningar 
i vardagen på grund av sin diabetes typ 2. Dessutom har de ständigt en oro för 
komplikationer som deras sjukdom kan medföra. Handley, Pullon och Gifford (2010, s. 
16) visar i sin studie att deltagarna upplever svårigheter med att hantera egenvården, 
delvis på grund av att de upplever sig friska och därför inte finner motivation till att 
anpassa sin livsstil efter sjukdomen.   

Förutom de kroppsliga förändringarna som sjukdomen kan medföra hos en individ kan 
även den själsliga tillvaron förändras. Dahlberg (2014, s. 62) beskriver att individen kan 
ha levat i en trygg och förutsägbar tillvaro där hen känt sig frisk och stark. Denna 
trygghet kan rubbas när en svår sjukdom uppträder hos en individ och resulterar i ett 
varande som blir mer ovisst. Enligt Wiklund (2003, s. 87) beskrivs varandet som ett inre 
sökande där människan söker hälsa i relation till sig själv. Såväl känslor och handlingar 
blir inriktade på att skapa balans och harmoni både i individen själv och i sina 
relationer. 

Vårdandet i möte med patienten 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) beskriver att en människa som drabbats av en svår 
sjukdom, kan trots det uppleva hälsa och välbefinnande, detta bland annat med hjälp av 
god vård. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) förklarar vidare att den   
mellanmänskliga kontakten mellan patient och vårdare är nödvändig för att vårdandet 
ska främja hälsoprocessen, lindra lidandet samt öka välbefinnandet. Enligt Wiklund 
(2003, ss. 96-97) bör vårdaren bidra till att patienten berättar om sitt lidande. Detta 
eftersom upplevelsen även handlar om en inre process och inte bara observerbara 
symtom. Enligt Dahlberg (2014, s. 63) är kunskap om människans biologi viktig för att 
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behandla sjukdom och lidande. Dock är upplevelsen av ohälsa subjektiv. Därför bör 
individen ses i sin helhet och vårdas utifrån ett individuellt livsvärdsperspektiv.   

Att vårda en människa med diabetes typ 2 innefattar bland annat att stärka patienten då 
ett sort ansvar vilar på individen själv. Diabetes typ 2 är en så kallad egenvårdssjukdom 
vilket betyder att patienten själv fattar beslut om hanteringen av sin sjukdom (Funnell 
2012, s. 112). Ett sätt att stärka patienten är att använda sig av vårdfilosofin 
empowerment. Funnell (2012, ss. 115-116) menar att empowerment ser sjuksköterskan 
som experten på diabetes medan individen med sjukdomen är expert på hur det är att 
leva med sin diabetes. Individen vet bäst själva vilka beteenden hen vill förändra och 
vad de tycker är viktigt att lära sig, medan sjuksköterskan kan bidra med vägledning och 
stöd. Vården har en skyldighet att stärka patienten för att främja hälsa. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven för en 
adekvat vård. Lagen beskriver bland annat att en god vård ska främja goda kontakter 
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, vården ska bygga på respekt för 
patientens autonomi och integritet samt tillgodose behovet av en kontinuerlig och säker 
vård. 

När vårdandet inte kan erbjuda en stärkande hälsoprocess för patienten kan ett lidande 
uppstå (Dahlberg & Segesten 2010, s. 211). Lidandet är många gånger förenat med 
kränkning, hot eller förlust av människan själv. Forskare (Flaming 1995, ss. 1122 -
1123; Urquhart 1999, s. 36) menar på att lidande vid flera tillfällen bidrar till 
skuldkänslor, skam och förlorad kontroll. Younger  (1995, ss. 57-58) beskriver vidare  
att de finns svårigheter att tala om sitt lidande bland de som lider. I Wiklund (2003, s. 
110) framkommer att en del i lidandet är att känna skam. Skammen genomsyrar på olika 
sätt lidandet och omfattar hela människan. Enligt affektteorin (Wiklund 2003, s.110) har 
människan en förmåga att känna skam precis på samma sätt som förmågan att uppleva 
glädje och sorg. 

Problemformulering 
Diabetes typ 2 ökar i samhället och forskning visar på att sjukdomen kan ha stor 
påverkan på individernas livsvärld. När en människa drabbas av diabetes typ 2 kan olika 
känslor om framtiden inträda. Det är viktigt att belysa dessa subjektiva upplevda känslor 
för att kunna vårda hela människan och inte bara de medicinska utmaningarna. Som 
vårdpersonal är det av stor vikt att ha kunskap och förståelse för de känslor och 
upplevelser som kan upträda hos patienter med diabetes typ 2. Varje individ har sin 
subjektiva upplevelse av sjukdomslidandet. En ökad kunskap om denna patientgrupp är 
nödvändig för att på bästa sätt stärka deras delaktighet och egenmakt och därigenom 
försöka minska lidandet.  

Syfte 
Syftet är att försöka beskriva vuxna individers negativa psykosociala upplevelser av att 
leva med diabetes typ 2. 
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Metod 
Enligt Axelsson (2012, s. 205) ska vården och omvårdnaden vara evidensbaserad. Med 
evidensbaserad vård menas att vården vilar på vetenskapligt beprövade metoder. En 
litteraturöversikt bidrar till ökad kunskap och förståelse och är till stor hjälp för att 
utföra evidensbaserad vård. 
 
Vi har i denna studie valt att göra en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Detta för 
att på så sätt försöka beskriva negativa psykosociala upplevelser hos individer med 
diabetes typ 2, och bidra till en ökad förståelse och kunskap. Vår förhoppning är att 
denna kunskap och förståelse skall underlätta för vårdpersonalen att arbeta 
evidensbaserat och på så sätt bidra till en god vård för denna patientgrupp.    
 

Datainsamling 
I denna studie har datainsamling hämtats från främst kvalitativa artiklar, men även en 
kvantitativ artikel har använts. Axelsson (2012, s. 212) beskriver att kvalitativa studier 
ser delar utifrån en helhet. Detta är anledningen till att vi främst valt artiklar med 
kvalitativ ansats till denna litteraturstudie. Det bidrar till att personliga berättelser kan 
lyftas fram och ge ett resultat som präglas av ett patientperspektiv som beskriver de 
subjektiva upplevelserna. Den kvantitativa artikeln valdes för att styrka upp de 
subjektiva upplevelserna från de kvalitativa artiklarna med siffermässig data. För att få 
fram artiklar har en databas och en sökmotor använts, Cinahl och Summon. I första 
hand har artiklarna hämtats från Cinahl, detta då Cinahl är en databas med fokus på 
medicin och omvårdnad. Utöver denna databas har Summon använts för framtagandet 
av den kvantitativa artikeln. Summon är en sökmotor med ett brett utbud av 
vetenskapliga artiklar med inriktning på bland annat medicin och omvårdnad. 
 
Sökorden som användes för att hitta artiklar från databasen och sökmotorn är diabetes 
type 2, type 2 diabetes, experiences, lived-experiences, low-income, self-management, 
psychological, misunderstanding, remote areas och quality of life. Förutom sökorden 
avgränsades sökningen med årtal (se bilaga 1), peer rewied artiklar och artiklar skrivna 
på engelska eller svenska. Dessutom har studier där barn deltagit exluderats, detta då 
barn kräver en annan förståelse och vård än vuxna personer med diabetes typ 2. 
 
Sökningarna gjordes mellan 2016-02-26 till 2016-03-13. Första sökningen gjordes med 
sökorden lived-experiences och diabetes type 2. Detta gav 19 träffar varav två artiklar 
valdes ut efter att ha läst titlarna och sammanfattningar. De två artiklarna var granskade 
och godkända som vetenskaplig forskningslitteratur samt att resultatet besvarar vårt 
syfte. Samma tillvägagångssätt andvändes vid urvalet av de övriga valda artiklarna. 
Vidare togs sökordet lived bort och low-income lades till, detta genererade åtta träffar 
varav en artikel valdes ut. Därefter togs sökordet low-income bort och self-management 
lades till. Detta gav 86 träffar varav två artiklar valdes ut. Fortsatt sökning gjordes med 
att ordet psychological lades till och self-management togs bort. Detta genererade 53 
träffar varav en artikel ansågs adekvat. Därefter togs sökordet psychological bort och 
misunderstanding lades till. Detta resulterade i två träffar där en artikel valdes ut. Sista 
sökningen utfördes i sökmotorn Summon med hjälp av sökorden type 2 diabetes, quality 
of life samt remote areas. Detta genererade i 159 träffar, varav den första artikelns titel 
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fångade uppmärksamheten. Precis som ovan granskades artikeln och godkändes som 
vetenskaplig forskningslitteratur, samt att resultatet besvarade studiens syfte. 
 

Dataanalys  
Dataanalysen gjordes med hjälp av tre steg. Dataanalysen började med att vi läste 
igenom samtliga artiklar flera gånger var för sig. Detta gjorde vi för att få en god 
förståelse för artiklarnas innehåll. Därefter identifieras likheter och skillnader mellan de 
olika artiklarna. Det var främst likheterna och skillnaderna i deltagarnas upplevelser av 
lidande i relation till diabetes typ 2 som studerades. Även likheter och skillnader i 
artiklarnas teoretiska utgångspunkt, metodologi och resultatinnehåll identifierades. 
Artiklarna vars innehåll belyste samma område sorterades under lämplig rubrik, vi 
skapade på så sätt kategorier som handlar om olika typer av lidande. Med hjälp av 
färgpennor fick varje kategori representera en viss färg. Under denna analys växte ett 
tema, sex kategorier och sex underkategorier fram. Kategorierna och underkategorierna 
ändrades och bearbetades ett flertal gånger under analysen av artiklarna. Resultatet 
presenteras med hjälp av de sex kategorierna (trötthet, oro, ensamhet, nedstämdhet, 
skuld och skam samt kamp). Dessa sex kategorier ansågs lämpliga för att besvara syftet 
med studien. Enligt Axelsson (2012, s. 212) går författarna vid en dataanalys från en 
helhet till delar för att sedan skapa en ny helhet.  
 
Resultat 
Resultatet presenteras utifrån ett tema, sex kategorier samt nio underkategorier, se tabell 
1. 
 

 
Tabell 1 

Lidande 

 Trötthet  
 

   Oro Ensamhet Nedstämd-
het 

Skuld 
och 
skam 

Kamp 

-Trötthet i 
vardagslivet 

-Oro för 
senkomplikatione
r 
 
-Oro orsakat av 
vården 

-Utanförskap 
och 
begränsningar 

- Lågt 
stämnings-
läge 

- Skuld 
och 
skam 
inifrån 
- Skuld 
och 
skam 
utifrån 

-Kampen 
mot 
blodsockret 
 
-Kampen i 
vardagslivet 
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Trötthet 
Det fysiska lidandet är mindre förekommande än det psykiska lidandet, men det innebär 
inte att det fysiska lidandet är av mindre betydelse för individer med diabetes typ 2. 
Denna typ av lidande kan uttryckas i form av en sjunkande energinivå och resultera i 
psykosocialt lidande (Abdoli & Abdoli 2014, s. 293; Carolan, Holman & Ferrari 2014, 
s. 1015; Wilkinson, Whitehead & Ritchie 2013, s. 117). 

 

Trötthet i vardagslivet 
I den kvantitativa studien visar Abdoli och Abdoli (2014, s. 293) att 56,4 % av 
deltagarna upplever låg energi i vardagslivet, medan endast 2,6 % upplever att de har 
tillräcklig energi för att hantera vardagen. Wikinson, Whitehead och Ritchie (2013, s. 
117) beskriver i sin studie att personer med diabetes typ 2 upplever att trötthet påverkar 
deras dagliga aktiviteter. Bristen på energi påverkar arbetsprestationen negativt och kan 
resultera i att personen inte kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Även engagemanget vid 
sociala sammanhang påverkas av tröttheten och kan därför ge uppbov till minskat 
välbefinnande. Vidare beskriver deltagarna om svårigheter med att hantera olika 
ansvarsområden inom arbetslivet och familjelivet. Personerna upplever sig därför som 
otillräckliga. Carolan, Holman och Ferrari (2014, s. 1015) beskriver i sin studie att 
personer med diabetes typ 2 kan känna sig trötta både fysiskt och mentalt. Många 
gånger är trötthet ett resultat av hypoglykemi. Respondenterna känner då en oro för de 
konsekvenser hypoglygemi kan leda till, så som hjärtklappningar och medvetslöshet. 

 
Oro 
Flera studier tar upp upplevelsen av oro hos personer med diabetes typ 2. Oron är vid 
många tillfällen relaterad till en rädsla för senkomplikationer, snabba blodsockerfall, oro 
för hur de ska hantera sin diabetes och hur sjukdomen ska påverka deras sammanhang. 
Denna subjektiva känsla har en negativ inverkan på deltagarnas välbefinnande och 
påverkar på olika sätt deras vardagsliv (Carolan, Holman & Ferrari 2014, s. 1015; 
Handley, Pullon & Gifford 2010, s. 15; Pilkington, Daiski, Bryant, Dinca-Panaitescu, 
Dinca-Panaitescu & Raphael 2010, s. 124; Stuckey, Mullan-Jensen, Reach, Burns, 
Piana Vallis, Wens, Willaing, Skovlund & Peyrot 2014, ss. 2468-2469). Stuckey et al. 
(2014, s. 2468) visar i sin studie att personer med diabetes typ 2 kan uppleva oro för de 
fysiska symtom som kan uppträda. Deltagarna i studien beskriver till exempel hur de är 
oroliga för att få hypoglykemi eller andra kroppsliga komplikationer. Oron påverkar 
personens välbefinnande och inskränker på individers tankar och beteenden i det 
vardagliga livet.   

 
Oro för framtiden  
Även Pilkington et al. (2010, s. 122) tar upp upplevelsen av oro. En respondent 
beskriver hur hennes förhöjda blodsockernivåer gör henne orolig för framtiden. Inte 
minst blir hon orolig för de senkomplikationer som kan uppträda i samband med hennes 
diabetes, men även vad som kommer hända med hennes barn om diabetes medför att 
hon inte kan ta hand om sig själv och sina barn. Vidare beskriver kvinnan att den extra 
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kostnad medicinerna medför leder till oro och ångest över sin redan ansträngda 
ekonomiska situation. Kvinnan befinner sig i ett sammanhang och därför påverkar 
hennes sjukdom flera delar av hennes liv. Carolan, Holman & Ferrari (2014, s. 1015) 
beskriver att de flesta deltagarna upplever oro för senkomplikationer och 
följdsjukdomar som deras diabetes kan medför. Vidare beskriver en respondent att 
diabetes typ 2 är en osynlig sjukdom som i det tysta påverkar kroppens organ och därför 
ger upphov till oro för framtida komplikationer. En annan deltagare beskriver att han 
lever i konstant oro för nästa komplikation, detta då han redan fått besvär i form av 
nervskador.  

Oro i samband med vård 
Personer med diabetes typ 2 kommer vid flera tillfällen i kontakt med 
sjukvårdspersonal. I kontakter med hälso- och sjukvården, kan vårdpersonalen utlösa ett 
lidande hos individen. Detta försvårar patienternas situation och bidrar till en ökad oro 
(Carolan, Holman & Ferrari 2014, s. 1017; Handley, Pullon & Gifford 2010, s. 12 
Pilkington et al. 2010, s. 123). I samband med vård kan patienter uppleva att de fått för 
mycket information, vilket medfört att de känt sig överväldigade. I stället för att 
informationen hjälpt dem har den medfört oro och fler frågor. Ett flertal deltagare anser 
att de fått för mycket information i form av böcker och broschyrer gällande egenvården 
vid diabetes typ 2, detta har skapat oro och förvirring (Carolan, Holman & Ferrari 2014, 
ss. 1015-1017). När sjuksköterskan informerar patienterna om kost och livsstil utan att 
ta hänsyn till livsvärlden kan ett lidande uppträda. Många människors kulturer kretsar 
kring sociala sammanhang där maten utgör en viktig del. Till exempel beskriver två 
deltagare i två olika studier hur sjuksköterskan informerat om vad de inte får äta utan att 
ta hänsyn till deras kultur.  Likaså undervisade inte sjuksköterskan om alternativ kost 
vilket medförde att deltagarna blivit oroliga över sin vardag då den ”förbjudna” maten 
är en viktig del av deras vardag och kultur. (Carolan, Holman & Ferrari 2014, s. 1017; 
Pilkington et al. 2010, s. 123).  

Ensamhet 
Ett flertal deltagare upplevde svårigheter att praktisera den kunskap de fick från 
diabetessjuksköterskan. Bristen på kontinuelig uppföljning från vården medförde 
svårigheter att hitta motivation för att sköta egenvården. Respondenterna upplevde sig 
övergivna av vården. Personer med diabetes typ 2 kan även uppleva att sjukdomen 
medför ett stort eget ansvar detta ansvar kan leda till en känsla av isolering och 
ensamhet. Sjukdomen bidrar då till ett minskat välbefinnande och en förlust av sitt 
sammanhang. En deltagare beskriver hur hon under ett flertal månader känt sig 
nedstämd då hon upplever sig ensam i sjukdomen. Vidare beskriver studien hur en 
deltagare vars make också har diabetes typ 2 ändå känner sig ensam, beroende på att 
ingen släkt på hennes sida har sjukdomen. Maken har dock många familjemedlemmar 
med diabetes typ 2 (Carolan, Holman & Ferrari 2014, s. 1015).  

 
Begränsningar och utanförskap 
Personer med diabetes typ 2 kan även uppleva ensamhet relaterat till svårigheter vid 
sociala sammanhang (Carolan, Holman & Ferrari 2014, ss. 1016-1018; Handley, Pullon 
& Gifford 2010, s. 16; Stuckey et al. 2014, s. 2470; Youngson, Cole, Wilby & Cox 
2014, s. 27). En deltagare beskriver att de känns frustrerande att se andra äta sådant som 
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inte gymnar hens diabetes. Situationen är en påminnelse om de begränsningar som hens 
sjukdom bidrar till. (Handley, Pullon & Gifford 2010, s. 16). En deltagare i studien 
gjord av Youngson et al. (2014, s. 27) berättar att han tycker de är jobbigt när 
kollegorna samlas för att fika med kaffe, kakor och godsaker. Han upplever att 
kollegorna inte har förståelse när de ställer fram alla dessa sötsaker framför hans ögon, 
vilket leder till att han känner ett utanförskap. Stuckey et al. (2014, s. 2470) beskriver 
hur personer med diabetes typ 2 kan känna sig socialt isolerade på grund av deras 
sjukdom. Detta då de vill leva som andra människor, utan begränsningar. De vill känna 
att de kan äta samma mat som sina familjemedlemmar och vänner. Sjukdomen bidrar 
till ett minskat välbefinnande hos deltagarna och en känsla ett av ett förlorat 
sammanhang. I Carolan, Holman och Ferraris (2014, s. 1015) studie framkommer det 
att en deltagare under ett flertals månader känt sig nedstämd då hon upplever sig ensam 
i sin sjukdom.   
 

Nedstämdhet  
Lågt stämningsläge  
Flera personer med diabetes typ 2 beskriver att de känner sig nedstämda och 
deprimerade relaterat till deras sjukdom (Abdoli & Abdoli 2014, s. 293; Carolan, 
Holman & Ferrari 2014, ss. 1015-1016; Stuckey et al. 2014, s. 2469). Abdoli & Abdoli 
(2014, s. 293) visar i sin kvantitativa studie att 66,7 % av deltagarna upplever måttlig 
ångest eller depression. Sjukdomen påverkar det psykiska välmåendet hos en stor andel 
personer med diabetes typ 2. Vidare beskriver studien att 7,7 % av deltagarna upplever 
väldigt stark ångest eller depression. Detta visar på att diabetes typ 2 kan medföra 
dramatisk negativ inverkan på dessa individers välbefinnande. Stuckey et al. (2014, ss. 
2469-2470) beskriver i sin studie att flera deltagare med diagnosen diabetes typ 2 
upplever en känsla av depression. Ett flertal deltagare valde att använda depression som 
term medan andra valde att beskriva ett negativt humör så som ledsamhet och 
hopplöshet. Studien belyser den psykiska ohälsan som kan uppträdda i relation till ett 
liv med sjukdomen. En respondent förklarar att hon har svårigheter med att inte känna 
sig deprimerad, detta då hon upplever sjukdomen som en enorm börda. Vidare beskriver 
en annan deltagare att oron som diabetes typ 2 medför gör henne deprimerad. Hon 
förklarar att sjukdomen fungerar som en jojo, när blodsockret är stabilt är också hennes 
humör stabilt likaså blir hon deprimerad när blodsockernivåerna är instabila.  

 
Skuld och skam 
Skuld och skam inifrån 
Personer med diabetes typ 2 kan vid många tillfällen uppleva känslor som skuld och 
skam (Stuckey et al. 2014, s. 2470; Holmström & Rosenqvist 2005, s. 151; Youngson et 
al. 2014, s. 28). En kvinna beskriver hur hon känner skuld och skam då hon inte utför 
fysisk aktivitet i den utsträckning hon bör för att hålla sina blodsockervärden på en bra 
nivå. Hon förklarar att det inte finns några hinder för att hon ska träna 3-4 gånger i 
veckan, men upplever att alla tankar och känslor riktats mot hennes sjukdom. Kvinnan 
vill inte att diabetessjukdomen ska få för stort utrymmet i hennes liv (Holmström & 
Rosenqvist 2005, s. 151). 
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Skuld och skam utifrån 
Stuckey et al (2014, s. 2470) beskriver att även omvärldens attityder kring diabetes typ 
2 påverkar välbefinnandet hos personer med sjukdom. En deltagare beskriver att hennes 
pojkväns föräldrar ser diabetes typ 2 som en oacceptabel defekt. Detta leder till att 
kvinnan inte vill ta sitt insulin inför dem, då hon skäms. Vidare beskriver en annan 
respondent att mamman skäms över sin dotters diabetes. Detta har lett till att dottern 
känner skuld och skam samt att hon döljer sin sjukdom för omgiviningen. Ytterligare 
deltagare beskriver att de känner sig kritiserade av personer med dålig kunskap om 
diabetes, och att de blir beskyllda för att deras eventuella dålig livsstil har lett till 
sjukdomen. Deltagarna berättar att omgivningen vid vissa tillfällen bidrar till att de 
känner skuld och skam. Omgivningens attityder leder till att deltagarna inte bara skäms 
för deras sjukdom, utan det påverkar hur dem hanterar sjukdomen i vardagen.  

Kamp  
Personer med diabetes typ 2 kan uppleva att det ständigt pågår en kamp mot sjukdomen. 
De besluten som tas på vardaglig basis kräver en medvetenhet om vad som gynnar eller 
inte gynnar deras diabetes (Carolan, Holman & Ferrari 2014, s. 1016; Handley, Pullon 
& Gifford 2010, s. 16; Holmström & Rosenqvist 2005, s. 151; Pilkington et.al 2010, s. 
122; Stuckey et. al 2014, s. 2470; Youngson et al. 2014, s. 28).   
 

Kampen mot blodsockret  
Holmström och Rosenqvist (2005, s. 151) beskriver i sin studie hur en deltagare var 
medveten om att han behövde gå ner i vikt för att reducera sina höga blodsockernivåer, 
men på grund av hans rädsla för hypoglykemi resulterade det i att han inte vågade 
minska sitt kostintag. För deltagaren uppstod här en kamp mellan en jämn 
blodsockernivå och en hälsosam vikt, detta ställdes mot rädslan för hypoglykemi och 
dess konsekvenser. Flera deltagare i Carolan, Holman och Ferraris (2014, s. 1016) 
studie beskriver hur de behövde göra förändringar i sina matrutiner, där bland annat 
mängden mat och tidsintervallerna mellan måltiderna behövde reduceras. För flera 
medförde detta att suget för kalori- och kolhydratrik mat ökade. Respondenterna 
upplevde en kamp med att följa det strikta kostschemat då deras sug för de ”förbjudna” 
frestelserna ökade. Vidare berättar en av deltagarna att hon upplever ett stort problem 
med att hantera och kontrollera sitt sug efter snabba kolhydrater. Det blir för henne en 
kamp mellan den hälsosamma kosten och den kost som inte gynnar hennes 
blodsockernivåer. Holmström och Rosenqvist (2005, s. 151) beskriver hur en kvinna 
med diabetes typ 2 upplever en kamp mellan att motionera för att hålla sina 
blodsockervärden på en god nivå, och att ha välbefinnande. Hon berättar att det inte 
finns några hinder för att träna tre gånger i veckan men om hon skulle ägna så stor tid åt 
träningen skulle alla hennes tankar och känslor riktas mot hennes upplevade ohälsa, det 
uppstår då en kamp mellan det fysiska och det mentala hälsotillståndet.   

 
Kampen i vardagslivet 
Pilkington et al. (2010, s. 122) beskriver hur deltagarna upplever en kamp med att 
hantera sin diabetes typ 2 och samtidigt hantera de dagliga utmaningarna som kan 
tillkomma med en redan låg inkomst. Deras dåliga ekonomiska förutsättningar medför 
svårigheter att fatta hälsosamma beslut då sund kost bidrar till en ökad belastning på en 
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redan ansträngd ekonomi. Den dåliga ekonomin bidrar till att dessa individer har sämre 
förutsättningar för att hantera sin sjukdom. En deltagare förklarar hur hennes dåliga 
ekonomi medför svårigheter att välja hälsosam mat då den kostar mer. Vidare berättar 
en kvinna att hon ibland behöver välja vilka mediciner hon ska köpa då hon har flera 
sjukdomar, hennes ekonomi räcker inte alltid till de mediciner hon är i behov av. Detta 
leder vid många tillfällen till att hon prioriterar bort sin diabetesmedicin. Carolan, 
Holman och Ferraris (2014, s. 1016) belyser också i sin studie hur flera med diabetes 
typ 2 upplever en kamp i vardagen med att hantera sin diabetes och samtidigt ha tid till 
det vardagliga familjelivet. Personer med diabetes typ 2 berättar att deras diabetes är 
tidskrävande då de behöver ha koll på sitt blodsocker, sköta sin kost, motionera och gå 
på läkarbesök med mera. Deltagarna upplever att de får göra prioriteringar mellan att 
antingen hantera skötseln av deras diabetes eller spendera tid med sin familj. Några 
respondenter beskriver att mindre tid gavs för att till exempel hjälpa sina äldre och/eller 
sjuka föräldrar för att skötseln av deras diabetes är tidskrävande. 
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Då syftet med denna studie är att försöka beskriva vuxna individers negativa 
psykosociala upplevelser av att leva med diabetes typ 2, därför har vi valt att göra en 
litteraturstudie. Denna studie bygger främst på kvalitativa artiklar då vi strävat efter en 
fördjupad kunskap inom området. Även en kvantitativ studie har bidragit till vårt 
resultat. Vi valde att använda denna artikel för att stärka upp de kvalitiva stuierna med 
kvantitativ data. Detta medförde ett bredare underlag till vår studie.  

Då syftet med vår studie inte är avgränsat till en viss socioekonomisk grupp eller ett 
visst geografiskt område, anser vi att den kvantitativa artikeln som endast tar upp 
deltagare från Iran ändå lämpar sig för vår studie. Dessutom anser vi att kvantitativa 
data speglar de subjektiva upplevelserna från de kvalitativa artiklarna. De valda 
artiklarna beskriver en stor variation av det psykosociala lidandet. Denna variation 
bidrar till en god beskrivande bredd i studiens resultat. Dessutom kommer våra artiklar 
från olika delar av världen och deltagarna kommer från olika socioekonomiska grupper. 
Denna internationella och socioekonomiska bredd anser vi är en styrka i vår studie. Det 
hade varit intressant att analysera och jämföra studiernas resultat för att undersöka om 
det finns skillnader i upplevelsen av det psykosociala lidandet mellan de olika 
grupperna. Vi har i denna studie använt oss av åtta artiklar vilket vi anser varit ett 
tillräckligt antal för att besvara vårt syfte. Studiens tillförlitlighet hade dock ökat med 
ett större antal artiklar. Vi har även i denna kandidatuppsats valt att använda en 16 år 
gammal artikel. Detta kan ses som en svaghet då kunskapen och attityderna kring 
sjukdomen kan ha förändrats med åren. Detta kan resultera till att upplevelsen av 
lidande hos individer med sjukdom har minskat eller ändrat karaktär. Vi har ändå valt 
att använda denna artikel detta då beskrivningen av upplevelsen att leva med diabetes 
typ 2, inte nödvändigtvis förändrats under denna tidsperiod. Dessutom anser vi att 
artikelns resultat speglar många av de upplevelser som beskrivs i de yngre artiklarna. 

Två av de utvalda artiklarna har beskrivit upplevelsen att leva med både diabetes typ 1 
och typ 2. Detta kan ses som en svaghet i vår studie då vårt syfte endast berör personer 
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med diabetes typ 2. Dock har författarna till de utvalda artiklarna urskiljt de två olika 
diabetestyperna och dess upplevelser. Detta har möjliggjort att endast upplevelserna hos 
personer med diabetes typ 2 kunnat analyseras och bidragit till vårt resultat. Svårigheten 
med att använda en litteraturstudie som metod för oss var att vi läste ett stort antal 
vetenskapliga artiklar på engelska som inte är vårt förstaspråk samt att vi vid vissa 
tillfällen ansåg att forskningsspråket i artiklarna var svårtolkat. Vi har i denna studie 
endast använt oss av artiklar skrivna på engelska. Då vår studie är skriven på svenska 
och beskriver upplevelser av ett lidande, tycker vi att de fanns svårigheter med att 
översätta upplevelserna som beskrivs på engelska till svenska och fortfarande förmedla 
samma känslor. Dock fanns det ett stort antal artiklar som berör det psykosociala 
lidandet i relation till diabetes typ 2 vilket vi anser är en fördel. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att negativa psykosociala upplevelser kan uppträdda i samband 
med ett liv med diabetes typ 2, och medföra en påverkan på välbefinnandet. Dessa 
upplevelser kan vid många tillfällen ha en emotionell inverkan för individerna och 
medföra känslomässiga reaktioner så som depression, oro och känslor av skuld och 
skam. Enligt Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin och Vernmark (2007, s. 17) 
medför symtom på depression ett stort lidande eller en försämrad funktion i sociala 
sammanhang, i arbetsprestationen eller andra viktiga avseenden. 
 
När personer på grund av sin diabetes upplever sig deprimerade kan detta innebära 
försämringar av funktionerna i sociala sammanhang. Som sjukvårdspersonal är det 
därför inte bara av vikt att uppmärksamma de psykiska följderna diabetes typ 2 kan 
medföra, utan även vad dessa psykiska konskevenser har för påverkan på andra delar av 
livet. Genom denna uppmärksamhet kan hela människan vårdas och inte bara 
observerbara symtom. Som framkommit i vårt resultat kan ett liv med diabetes typ 2 
innebära oro för senkomplikationer men även oro för framtiden. Sjuksköterskan bör 
därför uppmärksamma om patienten uppvisar tecken på oro, då den kan leda till 
psykosociala konsekvenser. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som 
visar på att oro i samband med diabetes typ 2 är vanligt. En kvinna som vi belyst i vårt 
resultat berättar att oron som sjukdomen medför tar en stor plats i hennes liv. Oron för 
senkomplikationer och vad som kommer hända hennes barn om sjukdom blir mer 
kritisk medför ett minskat välbefinnande (Pilkington et al. 2010, s. 122). Oron resulterar 
inte bara i ett psykiskt lidande för kvinnan utan den påverkar henne även i de 
sammanhang hon befinner sig i. Att drabbas av diabetes typ 2 kan för människan 
innebära ett psykiskt lidande som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 
sjukdomens påverkan på kroppen, utan lidandet kan även vara relaterat till den påverkan 
sjukdomen har på individens sociala liv. I denna situation befinner kvinnan sig i ett 
sammanhang där kvinnans barn är beroende av henne. Den potentiella skadeverkan 
kvinnans diabetes har på kroppen gör henne orolig för hennes möjlighet att ta hand om 
barnen i framtiden. Som sjuksköterska är det därför av vikt att ta hänsyn till patientens 
sammanhang för att vården ska bli så vårdande som möjligt och därmed främja hälsa. 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 220-221) beskriver att allt i vår vardag påverkar 
upplevelsen av hälsa och välbefinnande. När vårdandet sker kan sjuksköterskan inte 
separera patienten från sitt sammanhang. 
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I resultatet framkommer att personer med diabetes typ 2 vid flera tillfällen kan uppleva 
negativa psykosociala konsekvenser. För dessa individer kan följderna leda till en 
känsla av ett minskat sammanhang. Antonovsky (2005, ss. 43-44) talar om känslan av 
sammanhang (KASAM) och dess betydelse för upplevelsen av hälsa. Han talar om tre 
komponenter för upplevelsen av KASAM, dels begriplighet, dels hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Begripligheten syftar till vilken utsträckning individen upplever inre 
och yttre stimuli. Vid hög begriplighet har individen en hög förståelse för de händelser 
som inträffar. Oväntade händelser blir mer greppbara och hanterbara snarare än kaotiska 
och oordnade. Hanterbarheten syftar till de resurser man har för att hantera de krav som 
olika stimuli kan medföra. Vid hög hanterbarhet finns stora resurser för att hantera en 
oväntad eller väntad händelse. Resurserna kan vara under ens egen kontroll eller komma 
från omgivningen så som till exempel från familj, vänner, andligheten och sjukvården. 
Den sista komponenten meningsfullhet avses vara en motiovationskomponent och syftar 
till ett känslomässigt engagemang och inte enbart ur en intellektuell mening. Denna 
komponent kan också förklaras med att livet har en känslomässig innebörd där de 
utmaningar och krav som livet ställer måste vara värda att investera energi i. I Carolan, 
Holman och Ferraris (2014, s. 1015) studie framkommer att ett flertal deltagare känner 
en förlust av sitt sammanhang till följd av diabetes typ 2, denna förlust av sammanhang 
kan leda till ett lidande. 
 
Vid denna förlust kan sjuksköterskan utgå från KASAM i sitt vårdande för att patienten 
ska få tillbaka sitt sammanhang och därmed minska lidandet. En ökad begriplighet 
skapas genom att sjuksköterskan undervisar patienten om sjukdomen. Sjuksköterskan 
kan till exempel använda sig av empowerment för att stärka patienten med information 
och kunskap om diabetes typ 2. Detta kan medföra att sjukdomen blir mer greppbar och 
hanterbar istället för kaotisk och överväldigande. Tidigare forskning visar på att 
patienter med diabetes typ 2 fått ohanterbar mängd information som istället för att 
stärka dem bidragit till en överväldigande känsla och vilsenhet (Carolan, Holman & 
Ferrari 2014, s. 1017). De är viktigt att anpassa informationen utifrån individen och dess 
livsvärld, så att informationen leder till stärkande och användbar kunskap. Detta kan i 
sin tur medföra en ökad begriplighet och därmed en ökad hanterbarhet. Hanterbarheten 
av sjukdomen kommer bland annat från patientens egna resurser som sjuksköterskan 
genom bland annat empowerment kan lyfta fram. Genom dessa resurser kan patienten 
på ett bättre sätt hantera sin diabetes typ 2 utan att situationen känns omöjlig eller 
ohanterbar. Tidigare forskning visar på att personer med diabetes typ 2 kan känna stöd 
för att hantera sin sjukdom av familj, vänner och spirituell tro snarare än från 
sjukvården (Handley, Pullon & Gifford 2010, s. 12). Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan är lyhörd inför dessa resurser. Genom att sjuksköterskan har ett 
inbjudande och ett öppet förhållningssätt kan hanterbarhet och meningsfullhet öka. När 
den vårdande personen bidrar till en medvetenhet om det meningsfulla för individen kan 
motivation för att hantera sin sjukdom öka. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att hjälpa 
och stötta patienten till en känsla av sammanhang. 

Då vi i studiens resultat valt att beskriva de negativa psykosociala upplevelserna hos 
personer med diabetes typ 2, kan detta spegla en ensidig bild av denna patientgrupp. 
Forskningen som använts för att skapa vårt resultat beskriver inte enbart negativa 
psykosociala upplevelser, utan även positiva konsekvenser som deras sjukdom medfört 
tas upp. I Carolan, Holman och Ferraris (2014, s. 1016) samt Stuckey et al. (2014, s. 
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2471) studier, framkommer att personer med diabetes typ 2 bland annat hanterat sin 
sjukdom genom att se diabetes som en hälsoresurs. Detta delvis genom 
livsstilsförändringar som bidragit till ett hälsosammare liv med motion och sund kost. 
En deltagare i Stuckley et al. (2014, s. 2471) studie beskriver att han hanterar 
sjukdomen genom att ha en positiv syn på livet. Sjukvården bör enligt oss fånga upp 
dessa upplevelser för att på så sätt använda dem som hälsoresurser när vårdandet sker. 
Denna positiva inställning kommer från individen själv, men även en stöttande 
omgivning kan bidra till denna inre känsla. I Malpass, Andrews och Turners (2009, s. 
260) studie framkommer det att ett flertal individer med diabetes typ 2 finner 
motivationen till att hantera sin sjukdom genom att motionera. Den fysiska aktiviteten 
motiverar dem till att utföra andra livsstilsförändringar så som en bättre kosthållning 
och en vardag med mindre stress. Vi anser att sjuksköterskan bör fokusera på att 
motivera patienter med diabetes typ 2 till att börja motionera, detta då ovanstående 
studie visar på att fysisk aktivitet kan fungera som en motivationskälla till att utföra 
andra livsstilsförändringar som gynnar hälsan och välbefinnandet. Dock anser vi att det 
är viktigt med en individanpassad egenvård där sjuksköterskan inte påtvingar för stora 
livsförändringar. Patienten bör känna balans i sin vardag då en viktig friskfaktor är att 
sjukdomen inte tar för stor plats i livet. Detta framkommer bland annat i Holmström och 
Rosenqvist (2005, s. 151) studie där en kvinna beskriver att de inte finns några hinder 
för att träna tre gånger i veckan, men om hon skulle ägna så stor tid åt träningen skulle 
alla hennes tankar och känslor riktas mot hennes upplevda ohälsa.  

Stuckey et. al (2014, s. 2470) beskriver att samhällets attityder kring diabetes typ 2 
påverkar välbefinnandet hos personer med sjukdomen. Vi anser att det finns en 
stigmatisering kring sjukdomen diabetes typ 2 i samhället, då individer med diabetes typ 
2 ofta beskylls för att deras levnadsval har lett till denna sjukdom. Vi tror att det 
psykosociala lidandet kan minska om kunskapen och en mer förstående attityd ökar 
kring sjukdomen i samhället. Med det här arbetet hoppas vi att kunskapen ökar och 
sprids för att på så sätt minska stigmatiseringen av diabetes typ 2.  
 

Slutsatser 
Studie visar på att individer med diabetes typ 2 kan uppleva känslor i form av trötthet, 
oro, ensamhet, nedstämdhet, skuld och skam samt en inre känsla av kamp. Dessa 
upplevelser kan leda till ett psykosocialt lidande och bidra till negativ inverkan på 
individens vardagsliv. Det psykosociala lidandet kan härstamma från individen själv 
eller från omgivningen. Med hjälp av kunskap och en mer förstående attityd från 
samhället kan detta lidande minska. Studien visar också på att personer med diabetes 
typ 2 många gånger upplever en känsla av ett förlorat sammanhang. Sjuksköterskan har 
då ett stort ansvar att hjälpa och stötta patienten. När vårdandet sker kan inte 
sjuksköterskan separera patienten från sitt sammanhang. Vårdaren bör ta hänsyn till 
patientens livsvärld för att inte vården ska kännas oroväckande och överväldigande. För 
att stärka denna patientgrupp kan följande punkter tillämpas i vårdandet.  
 

• Öka känslan av KASAM genom att öka begripligheten, hanterbarheten och 
meningsfullheten. 
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• Med hjälp av empowerment kan sjukvården stärka patienten och öka individens 
kunskap för att hantera sin sjukdom.  

• Sjuksköterskan bör vara lyhörd inför patientens resurser och vårda patienten 
utifrån individens sammanhang. 

• Fånga upp de positiva upplevelserna sjukdomen medfört och använda dem som 
hälsoresurser i vårdandet. 
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          2 
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          1 
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          1 
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Diabetes type 2 AND 
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Quality of life 
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          1 

 

Bilaga 2. Översikt av analyserade artiklar 
Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: The 
experience of 
living with 
diabetes for 
Low-income 
canadians 
Författare: 
Pilkington F. 
Daiski I. 
Dinca-
Panaitescu 
M. 
Dinca-
Panaitescu S. 
Raphael D. 
Årtal: 2010 
Tidsskrift: 
Canadian 

Kvalitativ 
ansats 

Syftet är att öka 
förförståelsen för 
hur en låg 
inkomst påverkar 
egenvården för 
personer diabetes 
typ 2. 

Studien utgår från 
en kvalitativ 
metod, där semi-
strukturerade 
intervjuer utförts 
på 60 vuxna 
personer i 
Toronto, Kanada. 
Deltagarna är alla 
låginkomsttagare 
med diabetes typ 
2 som 
rekryterades från 
4 olika 
vårdcentraler i 
Toronto. 

Ett huvudtema och 
tre subkategorier 
användes för att 
presentera 
resultatet. I 
Resultatet 
framkommer den 
kamp deltagarna 
möter för att 
överleva och 
hantera sin 
diabetes på bästa 
möjliga sätt med 
hänsyn till deras 
ekonomiska 
förutsättningar. 
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Journal of 
Diabetes 
Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Experiences of 
diabetes self-
management: a 
focus group 
study among 
Australians 
with type 2 
diabetes 
Författare: 
Carolan M. 
Holman J. 
Ferrari M. 
Tidskrift:  
Journal of 
clinical nursing 

Kvalitativ 
ansats 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
vuxna personer 
med diabetes typ 
2 som befinner 
sig i en 
övervägande låg 
socioekonomisk 
miljö. 

Studien utfördes i 
Australien där 
forskningsgruppen 
använder sig av en 
explorativ 
kvalitativ design. 
Deltagarna består 
av 22 vuxna 
individer som alla 
behandlas hos 
vårdcentralen för 
sin diabetes typ 2. 
Respondenterna 
intervjuades och 
intervjuerna 
spelades in, 
transkriberad och 
analyserades.  

I resultatet 
beskriver 
deltagarna det 
emotionella och 
sociala 
utmaningarna som 
deras sjukdom 
medfört. Resultatet 
presenterades 
utifrån fyra teman 
där den personliga 
resan, sjukdomens 
tysthet och 
svårigheterna med 
att hantera 
sjukdomen bland 
annat belyses.  
Genom studiens 
resultat 
understryker 
deltagarna även 
vikten av 
familjemedlemars 
stöd för att kunna 
hantera egenvården 
samt den påverkan 
deras diabetes har 
på familjen. 
 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel:  
Living with 
type 2 diabetes: 
'Putting the 
person in the 
pilots' seat' 
Författare: 
Handley J. 
Pullon S. 

Grounded 
theory samt en 
fenomenologisk 
ansats 

Att få en bättre 
förståelse för de 
vardagligt 
upplevda 
erfarenheterna 
hos vuxna 
personer med 
diabetes typ 2. 

Studien utgår från 
en kvalitativ 
metod där nio 
djupintervjuer 
utförts. Deltagarna 
består av fem 
kvinnor och fyra 
män från olika 
delar av världen 

Resultatet visar på 
svårigheter att 
handskas med den 
komplexa 
egenvården som 
krävs för att 
hantera det 
kroniska tillståndet 
på daglig basis. 



 20 

Gifford H. 
Årtal: 
2010 
Tidsskrift : 
Australian 
journal of 
advanced 
nursing 

som alla är bosatta 
i Whanganui, 
New Zealand.  
Antal år sedan 
deltagarna fått 
diagnosen varierar 
från 1-23 år. 

Stödet hittades från 
familj, religion och 
vänner snarare än 
från 
sjukvårdspersonal 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel:  
The lived 
experience of 
diabetes: 
Conceptualisat-
ion using a 
metaphor 
Författare: 
Youngson A. 
Cole F. 
Wilby H. 
Cox D. 
Årtal: 
2014 
Tidskrift: 
British journal 
of occupational 
therapy 

Fenomeno-
logisk ansats 

Det primära 
syftet är att 
utforska den 
levda 
erfarenheten hos 
personer med 
diabetes. 

Studien är utförd i 
Storbritannien och 
utgår från en 
kvalitativ metod 
där sju vuxna 
deltagare (fyra 
killar och fem 
män) intervjuats 
semi-strukturellt.  

Resultatet 
presenterades 
utifrån en metafor 
som bestod av fyra 
teman där 
erfarenheterna 
gällande 
självuppfattningen 
och identiteten, den 
sociala och 
psykiska miljön, 
informations- 
hämtningen samt 
den relation 
deltagarna har till 
sjukvårdsgivarna i 
relation till deras 
diabetes belysts. 
 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: 
Quality of life 
in people with 
type 2 diabetes 
living in rural 
and remote 
areas, Iran  
Författare: 
Abdoli S. 
Abdoli S. 
Årtal: 
2015 
Tidskrift: 

Kvantitativ 
ansats 

Syftet är att 
studera hur 
personer med 
diabetes typ 2 
bosatta i 
landsbyggden i 
Malayer, Iran 
upplever deras 
livskvalité. 

Studien utgår från 
en kvantitativ 
metod där 40 
deltagare fått 
svara på ett 
frågeformulär 
gällande 
livskvaliten i 
relation till deras 
diabetes typ 2. 
Svarsalternativen 
består av “Not at 
all”, “A little”, “A 

Resultatet visar att 
människor med 
diabetes typ 2 i 
Malayer upplever 
en låg livskvalité 
inom de förfrågade 
områdena. 
Deltagarna 
upplevde dålig 
psykisk hälsa och 
svårigheter med de 
sociala relationerna 
och ett missnöje 
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International 
journal of 
diabetes in 
developing 
countries 
 

moderate 
amount”, “Very 
much” och “an 
extreme amount”.  

med deras 
levnadsstandard. 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: 
Misunderstand-
ing about 
illness and 
treatment 
among patients 
with type 2 
diabetes 
Författare:  
Holmström M-
I. 
Rosenqvist U. 
Årtal: 
2004 
Tidsskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 

Fenomenologisk 
utgångspunkt 

Syftet är att 
beskriva 
missuppfattningar 
svenska patienter 
med diagnosen 
diabetes typ 2 har 
om deras 
sjukdom eller om 
deras behandling. 

Studien är utförd i 
Sverige och utgår 
från en kvalitativ 
metod där nio 
män och nio 
kvinnor mellan 
åldrarna 40-80 år 
intervjuats. 
Deltagarna har 
haft diagnos 
diabetes typ 2 
mellan 6 månader 
till 15 år. 
Respondenterna 
rekryterades från 
deras husläkare 
eller från deras 
diabetessköterska. 

Resultatet 
presenteras utifrån 
fem olika teman 
som visar att det är 
vanligt med 
missuppfattningar 
gällande diabetes 
typ 2 och dess 
behandling bland 
personer med 
sjukdomen.  

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel:     
Personal 
Accounts of 
the Negative 
and Adaptive 
Psychosocial 
Experiences of 
People With 
Diabetes in the 
Second 
Diabetes 
Attitudes, 
Wishes and 
Needs 
(DAWN2) 
Study.  

Kvalitativ 
ansats 

Syftet är att 
identifiera de 
psykosociala 
upplevelserna hos 
personer med 
diabetes, 
inverkan 
sjukdomen har på 
livet samt att 
identifiera på 
vilket sätt 
personer med 
diabetes hantera 
sin vardag 

Studien utgår ifrån 
DAWN2 metoden 
där deltagarna 
8,596 deltagare 
svarat på öppna 
frågor. Studien 
har utförts i 17 
olika länder 
(Algeriet, Belgien, 
Brazilien, Canada, 
Danmark, 
Frankrike, 
Tyskland, Indien, 
Italien, Japan, 
Mexico, Polen, 
Ryssland, 

I resultatet har två 
negativa 
psykosociala teman 
identifierats dels de 
negativa känslorna 
(ångest/rädsla, oro 
för hypoglykemi 
och komplikationer 
av diabetes, 
depression och 
negativa 
humör/hopplöshet), 
dels diskriminering 
och 
missuppfattningar 
gällande 



 22 

Författare: 
Stuckey L.H. 
Mullan-Jensen 
C-B.                     
Reach G.            
Burns K.   
Peyrot M.    
Piana N.                    
Vallis M.   
Wens J. 
Willaing I. 
Skovlund S.E. 
Årtal:         
2014   
Tidsskrift: 
Diabets care 

Spanien, Turkiet, 
Storbritannien 
samt USA).    

sjukdomen. Två 
positiva 
psykosociala teman 
har också 
identifierats och 
visar hur 
deltagarna kan 
hantera sin 
diabetes dels 
genom att ha en 
positiv syn på hur 
hanteringen av 
deras diabetes ska 
gå till, dels genom 
psykosocialt stöd 
från familj, vänner, 
sjukvårdspersonal 
och andra personer 
med sjukdomen. 
 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: 
Factors 
influencing the 
ability to self-
manage 
diabetes for 
adults living 
whith type 1 or 
type 2 diabetes. 
Författare:   
Wilkinson A.   
Whitehead L. 
Ritchie L 
Årtal: 
2013 
Tidskrift: 
International 
journal of 
nursing studies 

JBI ansats 
(Joanna Briggs 
institute 
approach) 

Syftet är att 
identifiera 
problem som 
påverkar 
hanteringen av 
egenvården hos 
vuxna personer 
med diabetes. 
 

Uppsatsen är en 
litteraturstudie 
med en kvalitativ 
metod där 37 
kvalitativa studier 
från fem olika 
länder (USA, 
Storbritannien, 
Mexico, Danmark 
och 
Nederländerna)  
analyserats. 
Deltagarna i 
studien är både 
män och kvinnor.  

Resultatet visar på 
att människor som 
lever med diabetes 
upplever hinder för 
att hantera 
egenvården av 
deras sjukdom.  
Dessa hinder 
beskrivs som 
kulturella, sociala, 
fysiska eller 
psykiska hinder.  
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